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/BATAN/STTN/DL 02/6/2019

tahun akademik
Berdasarkan hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STTN Jalur Tes Tulis
lolos seleksi tahap I
2O1gt2O2O, diumumkan nama calon mahasiswa STTN yang dinvatakan
melalui http://pmb.sttn-batan.ac.id.

tanggal 17
Bagi yang dinyatakan lolos seleksi tahap I wajib melakukan daftar ulang mulai
pos,
s.d. 2g Juni 2019 setiap hari kerja jam 08.00 s/d 15.00 WIB atau dapat dikirim melalui
dengan persyaratan pendaftaran ulang sesuai dalam lampiran.

$TTN tidak melakukan komunikasi langsung dengan calon mahasiswa baru, harap
mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan STTN'

Jika sampai dengan batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang, maka

yang
yang
bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan akan diganti calon mahasiswa cadangan
akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2019.

Keputusan hasil seleksi ini tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta,14 Juni 2019

an Putra, Ph.D.

71994031003

Lampiran Pengumuman No , B-lS\ /BATAN/STTN/DL 02t612019

Persyaratan Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru STTN
Jalur Tes Tulis Tahun Akademik 201912020

Ketentuan Pendaftaran Ulang

:

1. Pendaftaran Ulang tanggal 17 sld 28 Juni 2019:

a.

Membayar biaya pendidikan (Uang peningkatan Sarana&Prasarana dan uang SPP)
sesuai rincian biaya (terlampir), adapun taglhan pembayaran menggunakan billing

MPNG2 yang akan dikirim melalui email calon mahasiswa baru yang diterima.
Pembayaran dapat dilakukan di seluruh bank persepsi/ kantor pos (teller bank, ATM dan

inetrnet banking). Mekanisme pembayaran dapat dilihat

di

http:/lwww.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/penerimaan/images/kppnkp/pdf/BUKUSAKU-FlX.pdf.

b.

Menyerahkan/mengirimkan formulir daftar ulang yang dibubuhi pas photo warna dasar
biru/hitam-putih ukuran 3 x 4 cm (terlampir).

c. Menyerahkan/mengirimkan

surat pernyataan kesediaan pembiayaan dan taat aturan

bermaterai (terlampir).

d.

Menyerahkan/mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter
dari RS pemerintah yang menyatakan : sehat, tidak buta warna total maupun parsial
serta layak bekerja di bidang teknik (asli).

e.

Menyerahkan/mengirimkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) (asli).

f.

Menyerahkan/mengirimkan surat keterangan bebas narkoba (asli).

g.
h.

i.

Menyerahkan/mengirimkan dua buah pas photo warna dasar biru ukuran 3 x 4 cm.

Menyerahkan/mengirimkan berkas pendaftaran yang telah diupload saat pendaftaran.
Mendaftarkan dirisebagai peserta Orientasi Mahasiswa Baru ke BEM-STTN.
(Dapat dilakukan mulai bulan Juni s/d Juli 2019 setiap hari kerja jam 08.00 s/d 15.00
wrB)

2.

Keterangan tambahan

a.

:

Berkas pendaftaran diterima STfN paling lambat tanggal 28 Juni 2019 (bukan cap
pos).

b.

Calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang sampai dengan batas
waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan akan digantikan oleh peserta
Iain yang tersebut dalam daftar calon mahasiswa cadangan yang akan diumumkan
pada tanggal 1 Juti 2019.

Ｃ

Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

．
ｄ

Biaya yang dibayarkan saat daftar ulang adalah uang Peningkatan Sarana & Prasarana

dan uang SPP dan untuk Uang Kuliah (Teori, Praktikum, dan Biaya Ujian) pembayaran
dilakukan di bulan Agustus 2019.
e.

Keterangan lebih lanjut hubungi Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Sekolah
Tinggi Teknologi Nuklir, Yogyakarta, Telp. (0274) 484085, setiap hari kerja Senin s/d
Jumat, pukul 08.00-16.00 WlB.

14」 uni 2019

Rachman Putra, Ph.D.
003

7003271994031

SEKOLAH TINGGITEKNOLOGI NUKLiR
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
JI Babarsari Kotak Pos 6101 Yogyakarta 55281 1ndonesia
丁elp

(o274)484085,489716i Fax(0274)489715;E― maili sttnObatan oo id

FORMULIR PENDAFTARAN ULANG

Pas foto

ukuran 3x4 cm
hitam― putih/

berwarna

Data Pribadi Calon Mahasiswa : (diisi

Nama
N I M (menyusul)

/□ ―EEI一 EE

TempaUTgl. Lahir

!

Jenis Kelamin

lati-trti

!

P"r"rpr"n

Agama

Alamat
(sesuai KTP)

￨￨￨￨￨
￨￨￨￨￨￨

Nomor Telp./HP

￨￨￨￨

Jurusan
Program Studi
Data ASaISLTA
Nama Sekolah

:

￨￨￨￨￨

￨￨￨￨￨￨

￨￨￨￨￨￨￨
￨￨￨￨￨￨￨￨

￨￨￨

￨￨￨￨￨￨￨
￨￨￨￨￨￨￨￨

￨￨￨

Alamat
(tuliskan kode pos)
Kode Pos

Data Orangtua
Nama Orangtua

fT-[l-[l

:

Alamat rumah
(tuliskan kode pos)

KodePos l l l l
Pekerjaan
Nama lnstansi

￨

Alamat lnstansi

KodePos l l l l

Yogyakarta,.....

....2019

Calon Mahasiswa,
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…

…

…

…

…
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMBIAYAAN DAN TAAT ATURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama
NIM (menyusul)

Alamat

No.telp/HP
Nama Orangtua

Alamat Orangtua
No.telp/HP

bahwa selaku mahasiswa

1. Bersedia mematuhi

srrN saya menyatakan

hal-hal sebagai berikut

:

semua ketentuan yang berlaku di STTN baik yang bersifat administratif

maupun akademis dengan sebaik-baiknya.

2.

Bersedia menyiapkan pembiayaan yang diperlukan selama menempuh pendidikan di STTN
BATAN dan tidak akan menarik kembali biaya yang dibayarkan dengan alasan apapun.

3.

Bersedia untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di kampus,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, norma kesusilaan dan
kesopanan.

4.

Menjaga sikap yang mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab termasuk
untuk berpenampilan rapi (sesuai aturan berpakaian di STTN), menjauhi perilaku
menyimpang serta menjauhi perbuatan kriminal (antara lain menghindari pemakaian dan
peredaran NAPZA).

5.

Bersedia untuk dijatuhi sanksi, baik sanksi berupa teguran atau peringatan lisan/tertulis

maupun dikeluarkan dari STTN apabila terbukti mengingkari pernyataan tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak
manapun.

2019
Mengetahui

Yang menyatakan,

OrangtuaAffali Mahasiswa
Materai Rp.6000,-

)

()

